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١٣  من   ٣

مقدمة 
الـكتابـة الـتفاعـلیة ھـي شـكل مـن أشـكال الـكتابـة المشـتركـة الـتي ھـي جـزء مـن بـرنـامـج الـقراءة والـكتابـة الـمبكرة 
الـذي طـوره "مـاكـنزي وآخـرون" فـي عـام ١٩٨٥م، وقـد أطـلق عـلیھ الـبرنـامـج الـمتوازن فـي الـتدریـس، ویـشمل ھـذا 
الـبرنـامـج عـدة اسـتراتـیجیات مـرتـبة مـن األدنـى إلـى األعـلى ھـي: الـقراءة بـصوت مـسموع، والـقراءة المشـتركـة، 
والـقراءة الـموجـھة، والـقراءة المسـتقلة، والـكتابـة المشـتركـة، والـكتابـة الـتفاعـلیة، والـكتابـة الـموجـھة، والـكتابـة 

المستقلة. 
وتختلف الكتابة التفاعلیة عن الكتابة المشتركة في أمرین: 

أولـھما: أن األطـفال یـؤدون دوًرا فـي الـكتابـة الـتفاعـلیة أثـناء كـتابـة الـنص، وذلـك بحـمل الـقلم والـقیام بـكتابـة الـنص، 
بینما ھذا ال یتحقق في الكتابة المشتركة؛ ألن القلم یكون بید المعلم ولیس بید الطالب. 

ثـانـیھما: تـغیر دور الـمعلم فـي الـكتابـة الـتفاعـلیة، وذلـك بـدعـم الـمعرفـة الـناشـئة عـند األطـفال عـن الـمادة الـمكتوبـة 
وإیضاحھا، وھذا ال یتحقق في الكتابة المشتركة. 

وتتمیز الكتابة التفاعلیة بالعدید من الخصائص التي تمیزھا عن غیرھا من أنواع الكتابات وھي:  
تـسمح لـلمعلمة بـتدریـس مـھارات كـتابـیھ عـدیـدة فـي وقـت واحـد، فـالـمعلمة تـوجـھ األطـفال فـي اسـتخدام آلـیات -

الـكتابـة، وھـي: (الـمسافـة، واالتـجاھـات، وعـالمـة الـترقـیم)، ومـعرفـة الـھجاء، والـربـط بـین الـصوت والحـرف، 
وكل المھارات السابقة ضروریة للكتابة بطالقة وفعالیة. 

 ھـذه االسـتراتـیجیة ال تـدرس مـھارات أسـاسـیة فـقط، بـل ھـي اسـتراتـیجیة فـعالـة لـتطویـر األطـفال، إعـدادھـم لـلكتابـة -
المستقلة.
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اسـتراتـیجیة فـي تـعلیم الـكتابـة تـمكن الـمعلمة 
واألطـفال مـن مـشاركـة األفـكار، وسـماع أصـوات 
الـكلمات، وتـطبیق آلـیات الـكتابـة، ومـشاركـة الـقلم 

فیما بینھما؛ إلنتاج النص وكتابتھ. 
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كـتابـة سـردیـة: عـبارة عـن مجـموعـة مـن األفـعال -

(احداث مترابطة لتظھر كقصة). 
 كــتابــة تفســیریــة: عـبارة عـن مجـموعـة مـن -

المعلومات (بحیث تكون مفسرة). 

 :!+A /0"#12&+, /31&4+, /0506,7&8, BCD6
١- تعلیم األطفال كیفیة نطق الكلمات 

البد أن یعرف األطفال: 
- أن لبعض الكلمات تردد عالي. 

- أن ھناك كلمات تحتاج إلى تقسیم ونطقھا ببطء. 
- أن ھـناك كـلمات قـویـة "تـكون مـكتوبـة أمـام األطـفال 
فـي لـوحـة مـثبتة عـلى السـبورة وھـي الـكلمات الـمكررة 

وكثیرة االستخدام" 
- أن ھناك كلمات نطقھا سریع. 

- أن ھناك كلمات نطقھا معروف. 
- أن ھناك كلمات نطقھا غیر معروف. 

٢- أن یتعلم الطفل كتابة الجمل 
فیجب أن یتعلم األطفال: 

- أن الكتابة تبدأ من الیمین للیسار. 
- التمییز بین الحروف المتصلة والغیر متصلة. 

- ترك مسافة بین الكلمات. 
- أن یرجع لبدایة السطر للكتابة. 

٣- تـوفـیر الـبیئة الـمشجعة عـلى تـطویـر السـلوكـیات 
الخاصة بالكتابة والقراءة واالتجاه نحوھما.
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١٣  من   ٤
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الخـطوة الـثانـیة ویـتطلب تـكرار 
الجـملة الـمراد كـتابـتھا أمـام األطـفال 
وتـردیـدھـا مـعھم ثـم كـتابـة كـل كـلمة 

فیھا مع نطقھا. 

:/0"#12&+, /31&4"+ /0?0F7+, G,%HI+, 

,+ــــ*MC ,+ــــKLــــ=0/ 
 :/0"#12&+, /31&4"+

 مـدة الـنشاط ١٥دقـیقة فـي -
الـیوم، وفـي حـال انتھـى الـوقـت ولـم 
تـكمل الـمعلمة الجـملة مـع األطـفال؛ 
تــقوم بــتكملة كــتابــة الجــملة عــلى 

السبورة بنفسھا. 
فــي كــل یــوم جــملة مــكملة للجــملة -

الـــسابـــقة وقـــد یـــكون التخـــطیط 
والحــدیــث عــن الــفكرة فــي یــوم 
والــكتابــة فــي الــیوم الــتالــي وذلــك 
بحســب مســتوى األطــفال وتــقدیــر 

المعلمة لذلك. 

 :/K1# N%O3 /0"#12&+, /31&4+, G,P,7Q,
١. یجـلس األطـفال عـلى الـسجاد تـقوم الـمعلمة بـتعلیق الـتوجـیھات 

واالرشادات وشرحھا لھم. 
٢. نقوم بعملیة التخطیط للقصة أو المعلومة التي نریدھا. 

٣. یـكون ھـناك الئـحة بـاسـماء األطـفال جـمیعھم تـقسم إلـى مـقدمـین 
ومحـرریـن؛ وذلـك یـكون بـاسـتخدام احـدى االسـتراتـیجیات لتقسـیم 

االسماء بالتساوي. 
٤. نشرح لألطفال دور كًل من المقدم والمحرر: 
• المقدم ھو من یقوم برسم صورة تمثل الجملة. 

المحرر یقوم بإعادة الكتابة فوق الجملة المكتوبة من قبل المعلمة. •
٥. تـبدأ الـمعلمة بـعملیة التخـطیط بـرسـم مـنظم افـتتاحـیة الـقصة وھـو 
مـربـعین وتـقوم بـاخـتیار نـوعـھا سـردیـة أم تفسـیریـھ وتـخبر األطـفال 
"سـنكتب قـصة! فـلنبدأ الـیوم بـالتخـطیط لـمقدمـة الـقصة"؛ وھـنا یـكون 

دور الطفل المقدم في الرسم في المربعین على (ورق مقوى). 
٦. تـكتب الـمعلمة الجـملة بـإمـالء صـحیح عـلى (السـبورة الـبیضاء) 

وتنطقھا اثناء الكتابة بالقلم األصفر. 
٧. تـقوم الـمعلمة بـنداء احـد المحـرریـن لـیعید كـتابـة الجـملة بـالـقلم 
األسـود وكـل طـفل محـرر یـكتب كـلمة، فـي حـال انتھـى الـوقـت مـبكراً 

تكمل المعلمة الجملة بنفسھا. 
وفي الیوم التالي ستتكرر نفس االجراءات حتى تنتھي بعدة جمل 
نجعلھا كقصة ونضعھا في ركن المكتبة وفي نھایة العام یمكن 

لألطفال اخذھا للمنزل.

  :/31&4+,
وھي الخطوة الثالثة وتتطلب: 

- كتابة جملة واحدة كل یوم. 
- یـــكتب األطـــفال عـــلى الـــسجاد 

بأصابعھم. 
- قـلم أسـود عـریـض لـألطـفال/ قـلم 

أصفر للمعلمة. 
- سبورة بیضاء.

  :R0HI&+,
وھو الخطوه األولى ویتطلب: 

- ورق مقوى سادة. 
- ارشــادات وتــوجــیھات مــساعــدة 

(لوحة األحرف).
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١٣  من   ٥

 S12TU, VK /0"#12&+, /31&4+, /0506,7&8, -02=&+ :@0WH6 S1XK
مثال على طریقة الكتابة السردیة (الشخصیة | الفعل)

الیوم األول: 
تقوم المعلمة برسم منظم االفتتاحیة على (ورق مقوى). -

تخبر األطفال أن المربع األیمن لشخصیة القصة واألیسر للفعل. -

ثم تخبر األطفال "سنكتب الیوم قصة" -

 وتسأل األطفال من شخصیة الیوم یا أصحابي؟ -

یجیب األطفال: (أرنب) -

تختار المعلمة أحد المقدمین لیقوم برسم أرنب في المربع األیمن. -

تسأل المعلمة األطفال: ماذا كان یفعل في الخارج في ھذا الجو الماطر! -

یجیب األطفال: (اختبأ تحت الشجرة كي ال یتبلل)، ویقوم أحد األطفال المقدمین برسم أرنب -

تحت الشجرة في المربع األیسر. 

إًذا جملة الیوم (األرنب اختبأ تحت الشجرة)، تقوم المعلمة بكتابتھا بقلم أصفر على (السبورة -

البیضاء) ونطقھا أمام األطفال ببطئ وتختار أحد المحررین لیعید علیھا بالقلم األسود والبقیة 

یكتبونھا على السجادة بأصابعھم.

ا12رنب اختبأ تحت الشجرةا12رنب اختبأ تحت الشجرة
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١٣  من   ٦

تابع المثال على طریقة الكتابة السردیة (الشخصیة | الفعل)

 الیوم الثاني: 
- نكمل القصة (ماذا حدث بعد أن اختبأ األرنب تحت الشجرة؟) تسأل المعلمة األطفال حتى 

یستوعبوا مفھوم تكملة وتسلسل األحداث. 

- عند ظھور الفكرة عند األطفال تقوم المعلمة برسم خط یفصل بین كل حدث وتكرر العملیة 

(الفكرة ثم الرسم ثم إعادة قراءة الفكرة من البدایة) 

نتوقف قلیالً قبل تكوین جملة جدیدة ونفكرر في كلمة انتقالیة بین كل جملة وجملة، كیف یمكن -
لألطفال استنتاج كلمات انتقالیة؟ 

من خالل اسئلة المعلمة ویمكنھا مساعدتھم في ذلك، مثال تقوم بسؤال األطفال: 
من الذي یقوم بالفعل؟ / ھل بقي األرنب تحت الشجرة إلى األبد؟ / أو ھل قفز فجأة إلى جحرة؟  

یمكن للمعلمة مساعدة األطفال بالتلمیح لكلمة *فجأة* حتى یستوعبوا فكرة الكلمات االنتقالیة 
فتصبح القصة كالتالي: 

(األرنب اختبأ تحت الشجرة *وفجأة* قفز إلى جحرة) "تسردھا المعلمة بشكل قصصي" 

- تطلب من أحد المقدمین أن یرسم أرنب یقفز إلى جحرة على 

(الورق المقوى). 

- إذا جملة الیوم (وفجأة قفز إلى جحرة) تنطقھا المعلمة ببطئ وھي تكتبھا على (السبورة البیضاء) 

بقلم أصفر، وتطلب من أحد المحررین أن یعید علیھا بالقلم األسود البقیة یكتبون على السجادة 

بأصابعھم. 

وفجأة قفز إلى جحرةوفجأة قفز إلى جحرة
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١٣  من   ٧

تابع المثال على طریقة الكتابة السردیة (الشخصیة | الفعل)

 الیوم الثالث: 
- نعید سرد األحداث ثم تعاود المعلمة السؤال ماذا حدث بعد ذلك "الستمرار األحداث" ماذا حدث 

بعد أن قفز األرنب إلى جحرة؟ "قد یتناقش األطفال فیما بینھم لتولید أفكار وجمل جدیدة"  
- في حال عدم تجاوب األطفال وعدم ظھور فكرة جدیدة یبدأ دور المعلمة في تحفیز ذلك باستخدام 

االستراتیجیات: (استراتیجیة المشاعر) 
تقوم المعلمة بعرض بطاقات المشاعر ویختار أحد األطفال بطاقة واحدة دون أن یراھا، لنفترض 

مثالً اختار الطفل (شعور الغضب) تسأل المعلمة بصوت قصصي "أوووه حصل شيء ما جعل 
األرنب یغضب!"، ولتحفیز تفكیر الطفل الختالق جمل جدیدة تسأل وتسأل:  

أ/ ھل كان ھناك أحدھم داخل الجحر واغضبھ؟  
ب/ ھل رأي شيء جعلھ یغضب؟ ما الذي اغضبھ؟  

- بعد تكون الفكرة من قبل األطفال تختار أحدھم لیقول الفكرة مثالً قال "ھو غضب ألنھ سقط على 
أنفھ". 

- حصلنا على فكرة تبدأ المعلمة برسم خط للحدث الجدید وتطلب من أحد المقدمین أن یرسم أرنب 
غاضب من األلم في أنفھ على (الورق المقوى).  

- بعد الرسم تعید المعلمة قراءة األحداث بشكل قصصي "األرنب اختبأ تحت الشجرة |  وفجأة قفز 
إلى جحرة | األرنب سقط على أنفھ وأصبح غاضباً"  

- ھنا تسأل المعلمة األطفال بشكل مباشر، ھل نعتمد على كلمة األرنب ككلمة انتقالیة أو قد یكون 
االنتقال تأثیر صوتي؟ كیف ھو صوت السقوط على األنف؟ طاااخ أحسنتم لنجعل االنتقال ھنا تأثیر 

صوتي إذاً الكلمة االنتقالیة *صوت خبطة* طاااخ. 
- نعاود السرد من البدایة وال ننسى األسلوب القصصي "األرنب اختبأ 

تحت الشجرة وفجأة قفز إلى جحرة طاااخ سقط على أنفھ وأصبح غاضباً"  
- تنطق المعلمة الجملة ببطء وتكتبھا على (السبورة البیضاء) بالقلم 
األصفر، ثم تطلب من أحد المحررین أن یعید علیھا بالقلم األسود، 

والبقیة على السجادة بأصابعھم.

طااخ سقط على أنفهطااخ سقط على أنفه
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١٣  من   ٨

تابع المثال على طریقة الكتابة السردیة (الشخصیة | الفعل)

 الیوم الرابع واألخیر: 
- نعاود استنتاج جملة أخرى قد تكون النھایة والبد أن تكون سعیدة في حال عدم تجاوب األطفال 

نعاود مرة أخرى استخدام استراتیجیة بطاقات المشاعر ویختار أحد األطفال بطاقة دون أن یراھا 

*مالحظة* یجب استخراج شعور الغضب حتى ال یختاره طفل آخر. 

- وھكذا نعید الخطوات في كل مرة مع التنویع واالستراتیجیات واالسئلة التي تقود لخلق أفكار. 

- لنفترض استنتج األطفال النھایة بجملة (أمھ قبلتھ وشعر بتحسن)، ، ھنا قد نكتفي بكلمة "األم" 

ككلمة انتقالیة، نرسمھا ثم نقرأھا ببطئ ونكتبھا. 

- نعاود السرد من البدایة:  

األرنب اختبأ تحت الشجرة. 

وفجأة قفز إلى جحرة. 

طاااخ سقط على أنفھ. 

أمھ قبلتھ وشعر بتحسن. 

واخیًرا 

كونا جملة في القصة السردیة السابقة  (جملة االفتتاح و ٣ جمل الفعل = ٤ جمل) 

- في كل یوم استنتجنا جملة واحدة، أي یوم لكل جملة أي احتجنا لھذا العمل ٤ أیام. 

- في كل یوم أطفال مختلفین یخرجون یرسمون أو یكتبون الجملة على السبورة البیضاء. 

- ثم ننقلھا إلى الكتاب الكبیر بعد األیام األربع، ونحتاج في الكتاب إلى ٥ صفحات، صفحة الغالف 

للعنوان و ٤ صفحات داخلیة للجمل.

@afnanalghamdi5  @jadms24 @khwlah_55 @a7laamooony @reemjko



١٣  من   ٩

 C=# /31&4+, YHZ, [93 /0"#12&+, /31&4+, /0506,7&8, \+196
.7]1W*+, ^1]N_, G,%HZ `,CI&813 ،S12TU,

 ::. ،G,;^b MC# !+A 7]1W*+, ^1]N_, G,%HZ `,CI&813 /31&4+, YHZ, /5+19K c1&'6 :d;b

 لوحة للكلمات السریعة (وھي كلمات سبق أن تعلمھا األطفال -
وتكون متكررة مثل: أنا ھو ھي). 

 لوحة الحروف األبجدیة بشكلھا األساسي. -

 لوحة الحروف األبجدیة حسب موقعھا في الكلمة. -

بطاقات اإلرشاد المباشر (بطاقة الرجل البطيء - عالمة النجمة)-

أنا 
ھو 

ھي… 
 

@afnanalghamdi5  @jadms24 @khwlah_55 @a7laamooony @reemjko



١٣  من   ١٠

 G,%HZ `,CI&813 /31&4+, YHZ, /5+19*+ :'0e%6 S1XK
7]1W*+, ^1]N_,

 .(fgb 1hb) /"*Q /31&i :S1X*+,
     نضع مربعین المربع األول نرسم صورة تعبرعن شخص والمربع الثاني قلب، وتقرأ المعلمة 

الصورة على األطفال ویرددونھا معھا.

 :/"*5+, /(,C3 C(C'6
عند عدم تمییز الطفل بدایة السطر من الیمین إلى 

الیسار نستخدم عالمة (★) لتحدید بدایة جملة  
ـ أنا أحب - 

- في ھذه الخطوة اختار طفل من قائمة المحررین 
ویأتي إلى السبورة لیكتب كلمة ـ أنا ـ من خالل النظر 
(لجدول الكلمات السریعة) یحدد الكلمة ویكتبھا على 

السبورة وبقیة األطفال یكتبونھا على السجادة. 
- نضع (★) تحت كلمة ـ أنا ـ إشارة إلى بدایة 

الجملة.

7]1W*+, ^1]N_, G,%HZ j0WH6
 :/k;79K 70l+, ;b MC(C5+, G1*"4+, /31&i /k79K `C#

- نستخدم فیھا عالمة (    ) لتفصیل وتھجئة حروف 
الكلمات الجدیدة ونطقھا وكتابتھا.  

- نقوم بإعادة نطق الجملة كاملة مع الطفل لیتذكرھا، ثم 
نحدد ماھي الكلمة التالیة ـ أحب ـ ھل ھي من الكلمات 
السریعة؟ أم تحتاج لتھجئتھا باستخدام الرجل البطيء؟ 

- نعید نطق الكلمة ـ أحب - ننظر لـ (جدول الكلمات 
السریعة) لم نجدھا إًذا نقوم بتھجئتھا. 

- بتقلید حركة الرجل البطيء نقول: أأأأأ ح ب، ثم أطلب 
من الطفل تحدید الحرف األول من (لوحة الحروف 

الھجائیة)، قد ال یمیزه مباشرة فأقدم لھ خیارات مثًال: 
(ھل ھو أأأ كما في أرنب؟ أم سس في سمكة؟) وھكذا مع 

بقیة حروف الكلمة.

 :/"O2=*+,; /"O&*+, B;7'+, m4] L00*6 `C#
- نستخدم فیھا (لوحة الحروف الھجائیة حسب 

موقعھا في الكلمة) ك كـ ـك. 
- نحدد ھل الحرف متصل أم منفصل من لوحة 

الحروف الھجائیة حسب موقعھا في الكلمة. 
- مثًال: حرف األلف في كلمة - أحب ـ بعد تحدیده من 
(لوحة الحروف الھجائیة) بشكلھا األساسي أطلب من 

الطفل تحدید شكل كتابتھ ھل ھو منفصل أم متصل 
ویختار الطفل شكل الكتابة من اللوحة التي أمامھ ( أ / 

ـأ ) وبنفس الطریقة مع بقیة الحروف في الكلمة. 

 :/"*5+, :k G1*"4+, <03 M70Wi /k1?K n76
- نالحظ أن الطفل لم یصل لمرحلة معرفة المسافة بین 

الكلمات فنقوم بتطبیق طریقة (البیت والجیران) على مثال: 
أحمد ولد قوي. 

- نكتب الجملة أمام الطفل على السبورة متقاربة ھكذا 
(أحمدولدقوي). 

- نرسم بیت حول اسم (أحمد)، ونقول ھذا ھو االسم أحمد 
كامًال جمیع حروفھ متقاربة كعائلة ویعیشون في منزل واحد، 

ثم نتحدث بلسان البیت مع بقیة الكلمات ونقول: ھذا ھو 
منزلي ماذا تفعلون ھنا؟ ابتعدوا!!، نعتذر بلسان بقیة الكلمات 
ثم نمسحھا، وننتقل للكلمة الثانیة ونقول كلمة (ولد) أین نكتبھا 

ھل في بیت أحمد أم ببیت لوحدھا؟ ثم نكتب كلمة (ولد) 
مستقلة عن (أحمد) وھكذا مع الكلمة األخیرة.. 

إذا كتب الطفل الكلمة األخیرة أبعد من المتوقع ھكذا -
(أحمد ولد             قوي)؛ نتحدث بلسان كلمة (ولد) ونقول 
لماذا ذھبتي بعیًدا أنِت جارتي القریبة اقتربي قلیًال، وھكذا…

@afnanalghamdi5  @jadms24 @khwlah_55 @a7laamooony @reemjko



١٣  من   ١١

M^,L&8o+ VQ,7*+,

مقاطع الكتابة التفاعلیة المترجمة على الباركورد التالي/ 

الرویلي، محمد، وخضیر، رائد. (٢٠٢٠). أثر استراتیجیة الكتابة التفاعلیة في 
تحسین أداء طالب الصف الرابع االبتدائي في مھارات كتابة القصة في 

المملكة العربیة السعودیة. مجلة الجامعة اإلسالمية للدرسات التربوية 
والنفسية، (٢٨)٣، ٥١٤-٥٣٤. 

ترجمة: 
 Kaze team دیما أحمد المدني و فریق

١٢

٣٤

٥٦

@afnanalghamdi5  @jadms24 @khwlah_55 @a7laamooony @reemjko



١٣  من   ١٢

/0F,7pA G1@'"K

ملف لبطاقات المشاعر جاھزة للطباعة  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14IwBONti1wNZClML3pDKmI7IOnK8fpLf

بطاقة الرجل البطيء جاھزة للطباعة 

لوحات للحروف العربیة بدقة عالیة 

https://www.behance.net/gallery/60550309/-arabic-alphabet 

لوحة الحروف العربیة

@afnanalghamdi5  @jadms24 @khwlah_55 @a7laamooony @reemjko

https://www.behance.net/gallery/60550309/-arabic-alphabet
https://mrsasmaa.com/files/download/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14IwBONti1wNZClML3pDKmI7IOnK8fpLf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14IwBONti1wNZClML3pDKmI7IOnK8fpLf
https://www.behance.net/gallery/60550309/-arabic-alphabet
https://mrsasmaa.com/files/download/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/


١٣  من   ١٣

كل الشكر للفریق الذي ساھم في تجمیع وإعداد وصیاغة المحتوى لھذا الملف/ 

أ. ریم عسیري 
 @reemjko 

أ. أفنان الغامدي 
 @afnanalghamdi5 

أ. خولة الزھراني 
 @khwlah_55

أ. آمنھ عسیري 
 @a7laamooony

أمجاد آل سیف  
 @jadms24

ومن قاموا بترجمة مقاطع الفیدیو وتدقیقھا/ 
  Kaze team دیما المدني وفریق

أ. خلود عسیري 

`1&I+, :k


